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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DEL PLE MUNICIPAL 
DE 28 D'ABRIL DE 2022 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals.  
 
Dades de la sessió: 
Caràcter: ordinària 
Data: 28.04.2022  
Hora inici: 18:34 h. 
Hora fi: 21:31 h. 
Lloc: Per videoconferència (veure Decret de l’Alcaldia núm. 807/2022, de 25 d’abril, en 
relació amb el Decret de l’Alcaldia núm. 830/2022, de 27 d’abril). 
 
Assistència (17/17): 
BLANCA ARBELL BRUGAROLA, alcaldessa – presidenta de la sessió. 
PERE XIRAU ESPARRECH 
LLUIS LLOVET BAYER 
JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
RAQUEL SERRA LERGA 
M.ASSUMPTA REVOLTOS VAQUER 
M.ANGELS ISART FALCETO 
JOSEP TENAS SOLER 
ANA MARIA CASAS DONADEU 
MARIAN GOMEZ TELLEZ 
MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
ADRIA DONADEU MARTINEZ, abandona la sessió en el punt 6è de l’ordre del dia 
(inventari), qui no participa del debat ni votació dels punts 6 en endavant. 
JOSEP ANTONI MASSAGUE MUNTADA 
JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
ANDREU GRAUPERA GIMENEZ 
GEMMA BOSCH ALSINA 

 
Presidenta: Sra. Blanca Arbell Brugarola 
Secretària: Laura García Álvarez 
Interventora accidental: Maria Josep Lozano del Pino 
 
Ordre del dia de la sessió: (veure Decret de l’Alcaldia 807/2022, de 25 d’abril) 
 
CONFORMITAT A LA CELEBRACIÓ D’AQUESTA SESSIÓ, DE FORMA TELEMÀTICA, 
AMB FONAMENT EN L’ARTICLE 46.3 LRBRL. 
 
Actes pendents d’aprovar: 
1. Acta PLE2022/2, corresponent a la sessió ordinària 24/02/2022. 
2. Acta PLE2022/3, corresponent a la sessió extraordinària 06/04/2022. 
 
Propostes 
3. Aprovació de la modificació de l’annex del projecte executiu de l’escenotècnia de les 
obres de rehabilitació del teatre Odèon. Expedient 2398/2021 4233. 
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4. Aprovació inicial del Pla d’acció local per a l’energia sostenible (PAES) de Canet de 
Mar. Expedient 2461/2022 1059. 
5. Aprovació de l’addenda del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme, per 
ampliar el servei en matèria d’habitatge. Expedient 1376/2022 1077. 
6. Aprovació de la rectificació anual de l’Inventari de béns i drets de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, a 31 de desembre de 2021. Expedient 1567/2022 1422. 
7. Aprovació de la modificació de crèdit 14/2022 de crèdit extraordinari i suplement de 
crèdits. Expedient 1627/2022 1443 
8. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdit 06/2021. Expedient 1629/2021 5232 
9. Aprovació de la modificació de crèdit 11/2022 de transferència de crèdit. Expedient 
1627/2022 1034 
 
Mocions polítiques 
10. Moció del grup municipal Primàries Canet de Mar, per instar el govern de la 
Generalitat de Catalunya per valorar la incorporació de la Diada de Sant Jordi, la Diada 
de la Mare de Déu de Montserrat i de l’1 d’Octubre al calendari festiu laboral de 
Catalunya per a l’any 2023 Expedient 1029/2022 1346 
11. Moció del grup municipal d’ERC, per donar suport a les mesures contra l’exclusió 
financera Expedient 1029/2022 1448 
12. Moció del grup municipal Primàries Canet de Mar per instar el govern espanyol per 
facilitar el dret a la lliure determinació del Sàhara occidental Expedient 1029/2022 1531 
13. Moció del grup municipal Primàries Canet de Mar per instar els diputats del 
Parlament de Catalunya a retirar o votar contra la modificació de l’article 21.1 de la Llei 
de política lingüística que posa en perill la immersió lingüística Expedient 1029/2022 
1592. 
 
Donar compte al Ple 
14. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia i resolucions de les regidories dels números 
241/2022, de 12 de febrer, fins al 662/2022, d’1 d’abril. 
15. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents a les 
sessions número 7 a 15 de 2022. 
16. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 723/2022, d’11 d’abril. 
17. Donar compte de la liquidació del pressupost general exercici 2021. Expedient 
1641/2022 781 
18. Donar compte de la depuració de saldos comptables corresponents a ingressos 
gestionats per l’ORGT. Expedient 2062/2021 2252 
19. Donar compte del compliment de remetre informació sobre els plans pressupostaris 
a mitjà termini (2023-2025). Expedient 1619/2022 1092 
20. Donar compte del requeriment d’informació a Sociedad General de Aguas de 
Barcelona, S.A. per poder realitzar l’estudi econòmic de l’increment de tarifes d’aigua 
proposat. Expedient 1657/2022 1360 
21. Donar compte dels informes d’intervenció amb objeccions fiscals corresponents a 
l’exercici 2021, per a la seva remissió a sindicatura abans del 30.04.2022. Expedient 
1752/2022 1704. 
 
Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió: 
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La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, als regidors i 
a les regidores, al públic que segueix el Ple a través de youtube i als radiooients que ho 
fan a través de Ràdio Canet. 
 
Comprovat el quòrum per a la vàlida constitució de la sessió, la Presidenta inicia la 
sessió a l’hora assenyalada en l’encapçalament d’aquesta acta.  
 
Abans de passar a tractar els punts que es relacionen en l’ordre del dia, perquè quedi 
constància en aquesta acta i en la pròpia sessió, pública i enregistrada, i que no presti 
cap dubte que existeix conformitat dels 17 membres de la Corporació, havent assistit la 
totalitat dels 17 membres a aquesta sessió, en la seva celebració de forma telemàtica, 
és introduït el següent:  
 
0. CONFORMITAT A LA CELEBRACIÓ D’AQUESTA SESSIÓ, DE FORMA 
TELEMÀTICA, AMB FONAMENT EN L’ARTICLE 46.3 LRBRL.  
 
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 830/2022, de 27 d’abril i es PROPOSA: 
 
Primer.- PRENDRE coneixement del Decret de l’Alcaldia núm. 830/2022, de 27 d’abril, 
mitjançant el qual es disposa que ambdues sessions, Junta de Govern Local i Ple 
ordinari d’abril de l’Ajuntament de Canet de Mar, convocades, degudament en termini, 
per al proper dia 28.04.2022, es celebrin telemàticament, amb fonament en l’article 46.3 
LRBRL.  
 
Segon.- RATIFICAR la decisió de l’Alcaldia i PRESTAR expressament la seva 
conformitat al Decret de l’Alcaldia núm. 830/2022, de 27 d’abril, el qual ha estat adoptat 
prèvia consulta als 16 membres restants, dels 17 que constitueixen el nombre legal de 
membres d’aquesta Corporació. 
 
Tercer.- FER CONSTAR expressament la conformitat a la celebració d’aquest Ple 
ordinari, corresponent al mes d’abril, perquè es celebri TELEMÀTICAMENT. 
 
Debat: Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=155 

Votació: s’entén aprovat per assentiment de la totalitat dels 17 membres de la 
Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 108 del TRLMRLC atès que, un 
cop anunciada la proposta per la presidenta de la sessió, no origina cap objecció o cap 
oposició, comprèn la introducció del punt, prèvia ratificació de la urgència i la votació del 
punt pròpiament.  
 
Amb la conformitat dels 17 membres de la Corporació a la celebració d’aquesta sessió 
del Ple, per mitjans telemàtics, es passen a tractar els punts que es relacionen en l’ordre 
del dia: 
 
ACTES PENDENTS D'APROVAR 
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA PLE2022/2, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ ORDINÀRIA 24/02/2022 
 
Debat: Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=301 
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Votació: l’esborrany de l’acta queda aprovat per unanimitat dels 17 membres de la 
Corporació, sense observacions. 
 
 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA PLE2022/3, CORRESPONENT A LA 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 06/04/2022 
 
Debat: Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=375 

Votació: l’esborrany de l’acta queda aprovat per unanimitat dels 17 membres de la 
Corporació, sense observacions. 
 

 
PROPOSTES 
3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX DEL PROJECTE EXECUTIU DE 
L’ESCENOTÈCNIA DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DEL TEATRE ODÈON 
 
Fets: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter extraordinari de data 26 de juliol de 2018, 
va acordar l’aprovació inicial del “Projecte executiu de rehabilitació del teatre l’Odèon de 
Canet de Mar”, redactat pels arquitectes LLD i XF amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracte de tres milions cent seixanta-
set mil cinc-cents deu euros amb quaranta-vuit cèntims (3.167.501,48 €) IVA inclòs. 
 
En dates 30 de novembre i 3 de desembre de 2018, es publiquen els anuncis d’aprovació 
definitiva al BOPB i al DOGC núm. 7760, respectivament. 
 
De l’expedient administratiu núm. 1379/2019 61 -e.f. núm. 166/2018-, relatiu al 
procediment de contractació de les obres de rehabilitació del teatre Odèon, s’extreuen 
els antecedents següents: 
 
1. Certificat emès per la secretària accidental (CSV: 

10f3b2e7effd4fe99e795fbc9ca5c227001), de l’acord del Ple de l’Ajuntament, en 
sessió ordinària del dia 20 de desembre de 2018, en virtut del qual d’aprova 
l’expedient per a la contractació de les obres de rehabilitació del teatre Odèon de 
Canet de Mar, amb un pressupost base de licitació de 3.167.510,48 €, IVA inclòs.
 

2.  Certificat emès en data 05.04.2021 per la secretària accidental (CSV: 
10f3b2e7effd4fe99e795fbc9ca5c227001), de l’acord del Ple, en sessió de 
caràcter extraordinari de de data 4 d’abril de 2019, en virtut del qual s’acorda 
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres de rehabilitació del teatre 
Odèon de Canet de Mar a l’empresa Arcadi Pla SA, pel preu cert de 2.327,203,98 
€, exclòs el 21% d’IVA que puja un import de 488.712,83. 
 

3. Contracte formalitzat en data 07.05.2019 (CSV: 
7c369ec807a94c9cb8041d4bfda38222001). 
 

4. Certificat emès per la secretària accidental en data 29.08.2019 (CSV: 
4a845f5d8fa441a89bf2935edc233bd3001) de l’acord adoptat per la Junta de 
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Govern, en sessió de caràcter ordinari de data 28 d'agost de 2019, en virtut del 
qual s’aprova el Pla de seguretat i salut de l’obra. 
 

5. Acta l’acta d’inici i de comprovació de replanteig de l’obra de data 02.09.2019 
(CSV: 396b9cc01e664fbdace0aef4bd4f89ad001), signada per l’adjudicatària del 
contracte, ARCADI PLA, SA, la direcció facultativa de l’obra, DILMÉ FABRÉ 
TORRAS i Associats SLP, la direcció d’execució i coordinadora de seguretat i 
salut, INTEGRAL ARCHICONSULT, SL, i l’alcalde accidental, com a representant 
municipal. 

 
De l’expedient administratiu núm. 2398/2021 4233, s’extreuen els antecedents 
següents: 
 
1. Ofici del President delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, 

registrat d’entrada en data 28.09.2021 (ENTRA-2021-9845), en virtut del qual, i 
en resposta a la necessitat de l’Ajuntament de Canet de Mar de realitzar una 
revisió i adequació del projecte escenotècnic del Teatre Odèon, per tal 
d’actualitzar-lo amb els canvis que s’han produït durant l’execució de l’obra, tant 
pel que fa a l’actualització dels equips de maquinaria, il·luminació i audiovisuals, 
com l’actualització de preus, es facilita l’enllaç wetransfer  per a la descàrrega del 
document “Rehabilitació del Teatre Odèon. Projecte executiu instal·lacions i 
equipaments d'escenotècnia”, identificat a l’expedient administratiu amb el CSV 
14df99bead304cc5beb51a1889b44a83001). 
 

2. Informe emès en data 25.10.2021 per LLD, de DILMÉ FABRÉ TORRAS i 
Associats SLP, registrat d’entrada en data 25.10.2021 (ENTRA-2021-11040), 
CSV: 72a6e9b2186041ffa0575b9d19fc0a8a001). En aquest informe del tècnic del 
despatx redactor del projecte de rehabilitació del Teatre Odèon, s’hi fa constar:  
 
“En el projecte de rehabilitació del Teatre Odèon hi consta com annex el projecte 
esceno-tècnic que ha de dotar de l’equipament necessari al Teatre Municipal de 
Canet (TMC). Abans de la finalització de les obres, l’Ajuntament voldria licitar el 
subministrament de l’equipament esceno-tècnic que el projecte preveu amb un 
cost de 885.545,49 €. Des de l’Oficina de Difusió Artística de la Gerència de 
Serveis de Cultura de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona es va fer 
encàrrec a l’empresa GOBELIN PROJECTES,SL dels treballs de revisió i 
adequació de l’annex del projecte esceno-tècnic de manera coordinada amb 
Dilmé Fabré Torras i Associats SLP. La revisió del projecte esceno-tècnic es va 
realitzar i lliurar el passat 19 de juliol de 2021 amb el nostre vist i plau. 
 
Que les modificacions que contempla aquesta revisió del projecte es limiten a 
introduir variacions que són indispensables per respondre a la causa objectiva 
que les fan necessàries i tenen consideració de no substancials, ja que d’acord 
amb el punt 2.c. de l’article 205 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, no s’incorre en cap de les condicions per les que una modificació 
es pot considerar com a “Substancial”. Aquestes modificacions responen a les 
adaptacions del projecte realitzades durant l’execució de l’obra.” 
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3. Informe emès per l’arquitecta municipal en data 30.12.2021 (CSV: 
a6fa4ab9f8cc42e8b682cbfc9a0552b8001), relatiu al projecte d’escenotècnia del 
teatre Odèon revisat i actualitzat, signat per Dilmé Fabré Torras i Associats.  
 
En aquest informe s’hi fa constar que la revisió de l’annex d’escenotècnia modifica 
sensiblement a la baixa la previsió econòmica inicial, determinant un import total, 
IVA inclòs, de la part d’obra i subministrament de 885.478,59, el que suposa una 
variació de menys del 20% del pressupost, atès que l’escenotècnia es valorava 
inicialment en 885.545,49 €, IVA inclòs. 
Així mateix, la tècnica municipal constata que les modificacions introduïdes al 
document es limiten a adaptar la proposta d’escenotècnia a les obres realment 
executades, d’acord amb les variacions realitzades durant l’execució de l’obra, 
dels traçats i ubicació de les instal·lacions, alhora que es substitueixen alguns 
elements d’acord amb les necessitats d’ús de l’equipament acordades en les 
visites d’obra i les reunions de treball, i d’acord amb les normatives i les 
tecnologies més actuals. Es manté l’estructura general i les característiques dels 
sistemes utilitzats, així com la finalitat de les obres i els subministraments 
projectats.  
 
A l’informe es conclou que la revisió i actualització presentada es considera una 
alteració no substancial del projecte d’acord amb el que disposa l’art. 45 del 
ROAS, donat que no s’altera el fi ni les característiques bàsiques del projecte 
inicial, ni es substitueixen unitats que afectin el 50% o més de l’import del 
pressupost, per la qual cosa la tècnica municipal es pronuncia en sentit 
FAVORABLE. 
 

4. Informe emès per la secretària municipal en data 10.01.2022 (CSV: 
cea9acf70dd94380b0dafc6ec00a531d001), relatiu al procediment, com a 
actuació prèvia preparatòria a la licitació de la part que, com s’extreu de l’informe 
tècnic municipal, no ha estat licitada. 
 
Pel que fa el procediment, en aquest informe es reprodueix el contingut de l’article 
43 del ROAS, el qual estableix: 
 
«Les modificacions del projecte d’obra que representin variació inferior, en més o 
en menys, al 20% del pressupost de les obres, i que compleixin les condicions 
que estableix l’article anterior, s’han de tramitar d’acord amb el procediment 
següent: 
 

a) El director de l’obra ha de formular una proposta de les modificacions a 
introduir. 

b) L’autor del projecte o un altre tècnic que designi la corporació ha de redactar 
una memòria que ha d’explicitar de forma clara les causes tècniques o les 
noves necessitats que justifiquen tècnicament la modificació. A aquesta 
memòria s’hi ha d’acompanyar la documentació tècnica necessària, 
especialment el pressupost d’execució, el qual s’ha de determinar d’acord 
amb les normes de contractació. 

c) En el cas que les obres s’executin per contracte o per concessió, s’ha de 
donar audiència al contractista pel termini de deu dies. 
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d) S’ha d’autoritzar i fiscalitzar la despesa, a qui correspon, entre d’altres, 
fiscalitzar l’òrgan competent. 

e) L’òrgan competent per aprovar el projecte ho és per aprovar l’expedient de 
modificació. 

f) El que estableixen els apartats anteriors s’ha d’entendre sens perjudici del 
que estableixi la normativa que regula la modificació del contracte, si 
s’escau.” 

 
A l’informe emès per la secretària municipal s’indica el següent: “A la vista dels 
antecedents, mancaria l’informe de la direcció facultativa al respecte, atès que, 
llevat d’aclariment, s’infereix que ha estat informat pel redactor del projecte, la 
tècnica municipal, també en exercici de funcions de supervisió, però mancaria el 
de la direcció facultativa ex art. 52.3 ROAS, entre d’altres, excepte que estigués 
designat algun dels tècnics anteriors i informés en una «doble funció»”. 

 
Atès que DILMÉ FABRÉ TORRAS i Associats, SLP ostenta la funció de redactora del 
projecte i direcció facultativa de l’obra. 
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’Annex corresponent a l’escenotècnia del “Projecte 
executiu de rehabilitació del teatre l’Odèon de Canet de Mar”, redactat pels arquitectes 
LLD i XF amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.- Notificar la present resolució als interessats.  
 
Tercer.- Publicar l’anunci d’aprovació definitiva a l’e-Tauler municipal. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=444 

 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL PER L’ENERGIA SOSTENIBLE 
(PAES) DE CANET DE MAR 
 
Fets: 
 
Atès que el quart informe del Planell Intergovernamental d’experts sobre Canvi Climàtic 
afirma que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc, com evidencien ja els 
augments observats del promig mundial de la temperatura de l’aire i de l’oceà, el desgel 
generalitzat de les neus i els gels, i l’augment mitjà mundial del nivell del mar. 
 
Atès que segons aquest mateix informe les emissions mundials de gasos d’efecte 
d’hivernacle han augmentat, des de l’era preindustrial, en un 70 % entre 1970-2004 i les 
causes són principalment antropogèniques. 
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Atès que el problema s’associa a un model de consum energètic clarament insostenible 
que suposa un esgotament dels recursos no renovables i l’emissió de gasos amb 
capacitat per modificar els vectors ambientals. 
 
Ates que la resposta a aquest escenari de les organitzacions internacionals no s’ha fet 
esperar i les diferents administracions han reaccionat adoptant-ne mesures i 
compromisos amb objecte de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle 
mitjançant l’increment de l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables. 
 
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar va signar el Pacte d’Alcaldes promogut per la 
direcció General de Transport i Energia de la Unió europea (DGTREN), un pacte que 
compromet a tots els municipis signants ha elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible (PAES), amb un programa d’accions que permetin la reducció en més d’un 
20 % les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle del municipi abans del 20220, 
excepte els sectors indústria i primari. 
 
Atès que per a l’elaboració del PAES l’Ajuntament de Canet de Mar compta amb el 
suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, que des del primer moment ha 
valorat com a encert el Pacte d’Alcaldes i els resultats que aquest compromís pot assolir 
i en conseqüència ha endegat un programa de suport als ajuntaments en l’elaboració 
del PAES. 
 
Vist l’informe tècnic emès en data 8 de març de 2022, que es transcriu a continuació: 
 
“FETS 
 
L’ Ajuntament de Canet de Mar està adherit al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES) i simultàniament a la redacció del nou PAES 2021, la Comissió Europea va 
canviar els objectius de reducció d’emissions de GEH, passant del 40% al 55% pel 2030. 
 
CONSIDERACIONS TÈCNIQUES: 
 
PRIMERA. - La Comissió Europea va posar en marxa el que va denominar “Pacte 
d’Alcaldes”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de 
la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte va néixer després d’un 
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
SEGONA. - L’Ajuntament de Canet de Mar va signar el Pacte d’Alcaldes promogut per 
la direcció General de Transport i Energia de la unió europea ( DGTREN), un pacte que 
compromet a tots els municipis signants ha elaborar un Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible ( PAES), amb un programa d’accions que permetin la reducció en més d’un 
20% les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle del municipi abans del 2020, excepte 
els sectors indústria i primari. 
 
TERCERA. - Per a l’elaboració del PAES l’Ajuntament de Canet de Mar compta amb el 
suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona, que des del primer moment  ja 
ha valorat com a encert el Pacte d’Alcaldes i els resultats que aquest compromís pot 
assolir i en conseqüència, ha endegat un programa de suport als ajuntaments en 
l’elaboració del PAES. 
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QUARTA. - En data 27 de maig de 2010 el ple de L’Ajuntament de Canet de Mar va 
aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), elaborat amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. 
 
CINQUENA. - La situació d’emergència climàtica actual i la necessitat de ser més 
ambiciosos han fet que Canet de Mar renovi el seu compromís amb el Pacte dels 
Alcaldes 2020 i assumeixi reptes més ambiciosos. Per aquest motiu s’ha redactat el nou 
PAESC 2021 amb el suport tècnic i econòmic de la Diputació de Barcelona. 
 
SISENA. – Simultàniament a la redacció del nou PAESC 2021, la Comissió Europea va 
canviar els objectius de reducció d’emissions de GEH, passant del 40% al 55% pel 2030 
i, encara que al nou PAESC 2021 ja s’inclouen aquests objectius, és necessari renovar 
el compromís, ja que L’Ajuntament de Canet de Mar està adherit a l’antic Pacte . 
 
CONCLUSIONS: 
 
De conformitat amb les consideracions anteriors, es proposa que s’aprovi  el Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible (PAESC) 2021, elaborat amb el suport de la 
Diputació de Barcelona, i que es renovi el compromís d’acord amb els nous objectius 
europeus, d’acord amb el pla redactat.  
 
Tot el qual s’informa per a què es procedeixi segons superior criteri.” 
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, s’aprova per unanimitat 
dels disset membres presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple 
municipal 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAESC) 2021, 
elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, i que es renovi el compromís 
d’acord amb els nous objectius europeus, d’acord amb el pla redactat. 
 
Segon.- Sotmetre els documents a exposició pública en el termini de 30 dies hàbils, 
comptats a partir de la publicació al BOP, a l’objecte de presentació de possibles 
al·legacions, observacions o suggeriments mitjançant inserció del corresponent aunci al 
Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al web 
municipal. 
 
Tercer.- Considerar aquests documents aprovats amb caràcter definitiu, en cas que 
transcorregut el termini anterior no s’haguessin presentat al·legacions. Contràriament, 
establir que caldrà adoptar un nou acord plenari que, amb pronunciament sobre les 
al·legacions, haurà d’aprovar el document definitivament. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=853 
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5.- APROVACIÓ DE L'ADDENDA D'AMPLIACIÓ DE SERVEIS DEL CONVENI 
D'HABITATGE AMB EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 
 
Fets: 
 
En data 18 de maig de 2021 es va signar un conveni de col·laboració entre  el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la prestació dels serveis 
d’habitatge de l’Oficina d’Habitatge del Maresme per l’any 2021 al 2024. 
 
En el pacte novè, vigència i pròrroga de l’esmentat conveni es preveu que: 
 
“La vigència del conveni serà des de la seva formalització fins al 31 de desembre de 
2024. Finalitzada la vigència el present conveni es podrà prorrogar de manera  expressa 
per ambdues parts fins a un període addicional de 4 anys més.” 
 
En data 23 de desembre de 2021 i número de registre d’entrada 17999/2021 
l’Ajuntament de Canet de Mar expressa per escrit la voluntat de modificar el conveni 
signat i ampliar els dies de servei. 
 
Vista la memòria justificativa elaborada per la tècnica d’Administració general adscrita a 
Urbanisme, que consta a l’expedient. 
 
Vist l’informe de Secretaria, emès en data 9 de març de 2022 que també consta a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe FAVORABLE d’Intervenció, emès en data 8 d’abril de 2022, que consta a 
l’expedient. 
 
Vista l’addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina 
Comarcal d’Habitatge del Maresme, que es transcriu com a annex a aquesta proposta. 
 
S’aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb el resultat de la 
votació següent: 
 
Vots a favor (11): Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna Maria Casas 
Donadeu, Jordi Castellà Andrés.  
Vots en contra (1): Josep Antoni Massagué Muntada  
Abstencions (5): Miguel Borrego González, Marián Gómez Téllez i Adrià Donadeu 
Martínez, Gemma Bosch Alsina i Andreu Graupera Giménez. 
 
 
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de 
l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme, que es transcriu com a annex a aquesta 
proposta. 
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Segon.- Deixar sense efecte el document comptable AD futur núm. 220219000005 de 
29.607,00 per no cobrir el crèdit de la present ampliació.  
 
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa de 19.738,00 euros amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 27 15210 46500 del vigent pressupost ordinari per a l’exercici 2022 (AD 
núm. 220220002846) 
 
L’Ajuntament consignarà en el pressupost de cada exercici econòmic el crèdit suficient 
per atendre el pagament del seu preu, en concret:  
 

Exercici 2023: 19.738,00 Euros  
Exercici 2024: 19.738,00 Euros 

 
(Doc AD futur núm. 22022900012) 

 
Si bé es preveu que si la prestació del servei al municipi es limita o suspèn per causes 
de força major, es liquidarà la part proporcional dels serveis prestats. 
 
Quart.- Nomenar la senyora alcaldessa com a representant de l’Ajuntament de Canet 
de Mar en la comissió de seguiment d’aquest conveni, així com facultar-la per signar 
tots els documents que siguin necessaris per dur a terme aquests acords. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord als interessats.  
 
Sisè.- Comunicar el present acord a l’Àrea de Mobilitat i Habitatge, com també a 
Intervenció i Tresoreria.  
 
ANNEX 
 
ADDENDA DEL CONVENI DE COLꞏLABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL MARESME I L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR PER A LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS D’HABITATGE DE L’OFICINA COMARCAL D’HABITATGE DEL 
MARESME. 
 
A Mataró, XXXXXX de 2022. 
 
REUNITS 
 
Per una part, el senyor Damià del Clot i Trias, President del Consell Comarcal del 
Maresme (CCM), en nom i representació de l’esmentada Corporació Local 
Supramunicipal. 
 
D’una altra banda, la senyora Blanca Arbell i Brugarola, Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- Que en data 18 de maig de 2021 es va signar un conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la prestació 
dels serveis d’habitatge de l’Oficina d’Habitatge del Maresme per l’any 2021 al 2024. 
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Segon.- Que en el pacte novè, vigència i pròrroga de l’esmentat conveni es preveu que: 
 
“La vigència del conveni serà des de la seva formalització fins al 31 de desembre de 
2024. Finalitzada la vigència el present conveni es podrà prorrogar de manera expressa 
per ambdues parts fins a un període addicional de 4 anys més.” 
 
Tercer.- Que en data 23 de desembre de 2021 i número de registre d’entrada 
17999/2021 l’Ajuntament de Canet de Mar expressa per escrit la voluntat de modificar 
el conveni signat i ampliar els dies de servei. 
 
En virtut de tot el que precedeix les parts, reconeixent-se recíprocament plena capacitat 
per aquest acte i de comú acord, estableixen els següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Ampliar els dies de servei del pacte segon apartat quart “Obligacions del 
Consell Comarcal del Maresme del Conveni” del “Conveni de col·laboració econòmica 
entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la 
prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme 
durant l’any 2021 al 2024” aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 18 de maig de 
2021, d’acord amb el següent detall: 
 
“Posar a disposició del municipi de Canet de Mar una persona informadora d’habitatge 
de l’Oficina Comarcal d’Habitatge durant tota la vigència del conveni, a excepció del 
període de vacances, 2 dies a la setmana 5 hores al dia. Aquest dia es pactarà amb la 
regidoria designada de l’Ajuntament.” 
 
SEGON.- Ampliar la dedicació anual i l’aportació econòmica per part de l’Ajuntament 
del pacte tercer apartat cinquè “Obligacions de l’Ajuntament de Canet de Mar” del citat 
conveni en el següent sentit: 
 
“La dedicació anual durant tota la vigència del conveni serà de màxim de 759,12h/any 
de les quals 520h seran presencials a l’Ajuntament i 239,12h es realitzaran al Consell 
Comarcal del Maresme, pel que s’haurà d’aportar la quantitat màxima de 
19.738,00€/any per a col·laborar en la contractació de les dotacions administratives i/o 
tècniques necessàries.” 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen la present Addenda de conveni, en el lloc i la 
data  expressats en l’encapçalament. 
 
En aquest moment el senyor Adrià Donadeu Martínez, regidor del grup municipal del 
PSC, abandona la sessió del Ple municipal. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=1632 

 
6.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS 
DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR, A 31 DE DESEMBRE DE 2021 
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Fets: 
 
Atès que la corporació està obligada a practicar actualitzacions i rectificacions de 
l’Inventari Municipal de Béns,  per tal de recollir i valorar, dins dels períodes indicats, els 
béns i drets que permetin conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 
 
Vista la documentació pertinent corresponent a la rectificació de l’inventari general de 
béns de l’Ajuntament referida a la data 31 de desembre de 2021. 
 
Fonaments de dret: 
 
D'acord amb l’article 222.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, cal procedir anualment 
a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple 
municipal d’acord amb l’apartat 3 del mateix precepte. 
 
Vistos els articles 222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC); articles 100  a 118 del 
Reglament del patrimoni els ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 
17 d’octubre (RPEL); article 86 del Text refós de règim local, aprovat per RDL 781/1986, 
de 18 d’abril (TRRL);  articles 32 a 35 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
de les Administracions Públiques (LPAP) i els articles 17 a 35 del Reglament de Béns 
de las Entitats Locals, aprovat per RD 1372/1986, de 13 de juny (RBEL) i, respecte de 
l’inventari dels organismes autònoms, l’article 204.2 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS). 
 
Vist l’informe de Secretaria emès en data 12 d’abril de 2022, que consta a l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat dels 16 membres presents en el moment de la votació de la 
Corporació dels 17 que integren el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
El regidor, el Sr. Adrià Donadeu Martínez, presenta problemes puntuals de connexió a 
la sessió i en el moment de la votació d’aquest punt no el pot expressar personalment.  
Tenint en compte que el vot és personal i indelegable (art. 99.5 ROF) i que el regidor, el 
Sr. Adrià Donadeu Martínez, no està connectat en el moment de la votació, perquè el 
pugui expressar, personalment, conformement al que disposa l’article 100.1 ROF, és 
computat com a abstenció. 
 
Primer.- Aprovar l’actualització de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament 
referida a 31 de desembre de 2021, el qual queda fixat en 47.551.343,39 €, d’acord 
amb el quadre que es reflecteix a l’informe anual de rectificació de l’inventari, que figura 
a l’expedient. 
 
Segon.- Remetre una còpia de la rectificació de l’inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada per la Secretària de la Corporació i amb el vistiplau de l’Alcaldessa, al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=3085 
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7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT  14/2022 DE CRÈDIT 
EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDITS 
 
Fets: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici. 
 
Vist l’expedient núm. 14/2022, de modificació de crèdits en la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit. 
 
Vist l’informe favorable de la Interventora accidental núm 2022CPER000005 de data 14 
d’abril de 2022. 
 
S’aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb el resultat de la 
votació següent: 
 
Vots a favor (14): Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna Maria Casas 
Donadeu, Jordi Castellà Andrés, Gemma Bosch Alsina i Andreu Graupera Giménez i 
Josep Antoni Massagué Muntada  
Vots en contra (2): Miguel Borrego González i Marián Gómez Téllez. 
Abstencions (1): Adrià Donadeu Martínez (absent en el moment de la votació art. 100.1 
ROF).  
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat 
de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, núm. 14/2022, amb el següent detall: 
 

PRESSUPOST DE DESPESES 

Altes 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT 

10 91200 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES ALCALIA 388,71 €

11 92000 21300 REPARACIÓ, MANTEN. I CONSERV. MAQUINÀRIA 673,82 €

11 92000 21900 MANT. I CONSERV. ALTRE MOBILIARI MATERIAL 312,66 €

11 92000 22200  SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS - TELÈFON 2.500,80 €

11 92000 22604 JURÍDICS I CONTENCIOSOS  1.743,29 €

11 92000 22201 COMUNICACIONS POSTALS  1.035,78 €

11 92000 46500 CONSELL COMARCAL DEL MARESME 13.535,35 €

12 93400 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ A FAVOR DE L’ENTITAT 26.759,34 €

13 92000 16008 ASSISTÈNCIA MÈDICO- FARMACÈUTICA 41,96 €

13 92000 20300 ARRENDAMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·. I UTILLATGE 750,00 €

14 92000 21300  REPAR. MANT. I CONSERV. DE MAQ. INSTAL. TEC UTILL. 429,61 €

21 15320 21000 REPARACIÓ MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURA 4.097,35 €

21 15320 21200 REPARACIÓ MANTENIMENT I COSERV. NAU BRIGADA 2.053,37 €
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22 16220 46500  CONSELL COMARCAL GESTIÓ DEIXALLERIA 534,03 €

22 17100 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS – PARCS I JARDINS 196,02 €

22 17100 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS -  PARCS I JARDINS 242,00 €

25 31100 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS- SANITAT 323,20 €

25 31100 48100 QUOTA ASSOCIACIÓ AIAC 1.009,32 €

26 44100 47000 CONVENI TRANSPORT PÚBLIC LINIA HOSPITAL 21.412,01 €

31 33210 22609 ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES 326,70 €

31 33300 22609 ACTIVITATS CULTURALS  553,50 €

33 49110 21300 MAQU. INSTAL. TEC. I UTILLATGE- RÀDIO 181,50 €

33 49110 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 233,77 €

33 49110 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS- RÀDIO 2.233,58 €

43 13000 22799 ALTRES TREBALLS EXTERNS- SERVEI DE GRUA 19.855,93 €

43 13000 22203 COMUNICACIONS INFORMÀTICA 241,98 €

51 32000 62300 PLA DE XOC EQUIPAMENTS RESPONSABLES 2030  1.967,46 €

TOTAL  103.633,04 €

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS 
Altes 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ IMPORT
11 87000 ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS  103.633,04 €
Total  103.633,04 €

 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
  
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir a la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica.  
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=3276 

 
8.- APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 06/2021- PLE 
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Fets: 
 
En el saldo del compte 413 creditors per despeses pendents d’aplicació a 31/12/2021 
s’integren les operacions incloses en la següent relació, comprensiva de les següents 
factures i despeses amb un import total de 103.633,04 euros corresponent a despeses 
realitzades durant l’exercici 2021 i anteriors per les quals no existia consignació 
pressupostària adequada i suficient. 
 

Nom terc. tercer Import Text lliure 

BLEY ESMATGES, ROSA Mª - 160,00 RAMS DIFUNTS I PREMI RAIMON BONAL . 
ENTRA2021/11727 

MARSAL EQUIPOS NAUTICOS SL B66506940 228,71 Rect. 1 513754 / AOC:109780769 JOC DE BANDERES 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO LAMPISTERIA FDEZ. 

- 673,82 AOC:115479600 treballs de manteniment desembre 
2020 / AD220200015725 

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S..A. A41810920 168,67 AOC:113401461 Consumo de Aquaservice 20 L. ( Nº 
Contrato: 3||107968 Nombre: AJ CANET DE MAR 
(SECRETARIA) Dirección: AMPL 

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S..A. A41810920 143,99 AOC:CONSUM DE AQUASERVICE 20L. 

VODAFONES ESPAÑA S.A. A80907397 17,39 AOC:113679044 Total sevicio 

VODAFONES ESPAÑA S.A. A80907397 645,96 AOC:113679619 Total sevicio 

TELEFONICA DE ESPAÑA SA A82018474 1.837,45 AOC:115199641 FACTURACION CONCERTADA 
FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 
064448001 - Periodo regular de cuotas:

CORREOS Y TELEGRAFOS SA A83052407 1.035,78 AOC:115782618 SERVEI DE CORREU 
AJUNTAMENT

MANJARIN ALBERT, FCO. JAVIER - 1.166,72 AOC:114016558 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / 
ARTICULO 3 RD 1373/03 (PERCEPCIONES NO 
ARANCELARIAS ART 3) / APELACION RECURS

MANJARIN ALBERT, FCO. JAVIER - 496,37 AOC:114334267 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / 
ARTICULO 3 RD 1373/03 (PERCEPCIONES NO 
ARANCELARIAS ART 3) / DERECHOS JUICIO

MANJARIN ALBERT, FCO. JAVIER - 80,20 AOC:114334718 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / 
ARTICULO 3 RD 1373/03 (PERCEPCIONES NO 
ARANCELARIAS ART 3) / DERECHOS JUICIO

CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME 

P5800008D 13.535,35 LIQ. PROVISIONAL APORTACIÓ MUNICIPAL 2021 
ENTRA 3366 

ORGANISME AUTONOM LOCAL DE 
GESTIO TRIBUTARIA ORGT 

P5800016G 26.759,34 SERVEI RECAPTACIÓ DEL MES DE NOVEMBRE 
2021 

SAFETY WORK S.L. B55637367 41,96 AOC:116493443 PER LA PRESTACIÓ 
D'ASSISTÈNCIA MEDICA, REALITZ.PROVES 
COVID-19

MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. B35664879 375,00 AOC:113090720 Servicio Integral de Control Horario / 
AD 2810 

MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. B35664879 375,00 AOC:115317523 Servicio Integral de Control Horario / 
AD 2810 

INGENS NETWORKS, S.L. B63386684 145,20 AOC:114070437 Serveis Sonicwall mes de Desembre 
2021

INGENS NETWORKS, S.L. B63386684 103,89 AOC:114070438 Contracte SecureAssist mes de 
Desembre 2021

VALORADATA SL B59100453 180,52 AOC:116353162 SERVEI DE RECOLLIDA I 
CUSTODIA SEGURA DE DADES. CONTRATO 
Nª262303   01/12/21 

MATERIALS JUSTA, S.L. B65864209 2.426,35 AOC:114719916 PRESSUPOST A/2100470 
26/11/2021 ALB A/2105941 02/12/2021 ADOQUÍ 
12X12/8 PEDRA FLAMEJADA ST VICENÇ AD 22021
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GRAU MAQUINARIA I SERVEI 
INTEGRAL S.A. 

A58486739 217,23 AOC:107372930 COMPROBAR Y REPARAR LA 
INSTALACION DE LA PLATAFORMA ELEVADORA / 
2PT ECOLOGIC 4R -  BASTIDOR : VINUB6211DCJ

EUROPE PROFESSIONAL TOOLS, 
S.L. 

B55162168 380,71 AOC:107858111 2748-SELLANTE BUTILICO 
PARA""IB AUTORIZADO ANNA FLORES AREA 
OBRES I SERVEIS 

FUSTES EST, S.A. A58193418 153,34 AOC:108441539 eMEL BLANC ALPI W1100 ST9 G7 
2800X2070X19 / CANTELL PVC S/C BLANC ALPI 
W1100 ST9 G5 5B03 22X0,8 / SECCIONA

SANTIAGO CALVO, Mª JESUS - 919,72 MAT. DIVERS PINTURA 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO LAMPISTERIA FDEZ. 

- 2.053,37 AOC:115479601 substitució d'equip AAC a oficines de 
benestar social de Canet      de Mar segons pressupost 
95/20     / A 

CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME 

P5800008D 534,03 Liq.corresponent a la revisió de preus de gener, febrer 
i març de 2020 per la prestació del sevei deixalleria 
servei

EXCAVACIONS GERMANS CASAS, 
S.L. 

B08873473 196,02 AOC:113111652 Transport i subministrament de 6 
saques de grava reciclada mixte 16/40, amb marcatge 
/ COMMENT|CE, descarr 

JUAN PEDRERO E HIJOS S.L. B59942870 242,00 AOC:115918488 TRASLLAT MAQUINA ELEVADORA 
A PASSEIG MARITIM 

CREU ROJA CATALUNYA Q2866001G 323,20 AOC:113278655 SSPP- CANTADA D'HAVANERES 
2020

CONSELL DE COL·LEGIS 
VETERINARIS DE CATALUNYA 

Q5856091C 1.009,32 AOC:114502942 QUOTA CONVENI GESTIO CENS 
MUNICIPAL 2021Periode: desembre 21 /  22 / QUOTA 
AIAC 2021Inclos conveni cens(Pa 

BARCELONA BUS, SL B08405268 3.789,88 AOC:113298477 SERV. MPAL. DE TRANSPORT 
CANET- ST.CEBRIA-ST.POL-CALELLA (nov-21) ( 
IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI

BARCELONA BUS, SL B08405268 13.832,24 AOC:113431654 SERV. MPAL. DE TRANSPORT 
CANET- ST.CEBRIA-ST.POL-CALELLA (regularització 
2020)

BARCELONA BUS, SL B08405268 3.789,89 AOC:115192938 SERV. MPAL. DE TRANSPORT 
CANET- ST.CEBRIA-ST.POL-CALELLA (desembre-
21) ( IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL S

ACTURA 12, S.L. B65758427 326,70 AOC:114938419 Sessió contes i titelles EL QUART REI 
MAG

MUNRABA MICHALEWICZ, LAURA - 121,00 AOC:114778681 Indians 11/12/21 ( Identificador del 
objeto facturado: 2021;  ) / Modernisme i Vitralls 
19/12/21 ( Identif

JOVER NOGUERA, MIRIAM - 60,50 RUTA MODERNISTA DIA 16 DESEMBRE. exp.5232 
entra 2021/13740

JOVER NOGUERA, MIRIAM - 60,50 VISITA MODERNISTA AMB MUSEU. 12-nov. 
EXP.5232 ENTRA 2021/13740 

IMPRENTA GRAUPERA MEDINA SL B62843834 311,50 AOC:109522316 PLAFONS format 120x30cm imprès 1 
cara, foam 10mm ------- AD220210009280 

TESCOM TELECOM SL B66927518 181,50 AOC:113343691 Manteniment preventiu integral Nov 
21

EN ANTENA PRODUCCIONS, S.L. B62608229 41,14 AOC:113879024 ENACAST STREAMER. RÀDIO 
CANET DE MAR AD 2291 desembre 21 

EN ANTENA PRODUCCIONS, S.L. B62608229 192,63 AOC:113879872 ENACAST. RADIO CANET. WEB, 
STREAMING, PODCAST. RC 283.  desembre 21 

MENDEZ JIMENEZ, JAVIER - 752,00 AOC:115425960 Tasques de tècnic a Ràdio Canet al 
CANET EN JOC i en programes col·laboradors - 
DESEMBRE

GRAO RUIZ, DANIEL ENRIQUE - 1.481,58 OAC:115569750 INFORMATIUS I ONA MARESME 
/DESPESES DEVERSES DES-21 

GRUES ALT MARESME SL B60676988 6.592,78 AOC:109433087 SERVEIS DE GRUA SETEMBRE 
SEGONS ARXIU ADJUNT 

GRUES ALT MARESME SL B60676988 3.679,94 AOC:111577163 SERVEIS DE GRUA MES OCTUBRE 
SEGONS DETALL ADJUNT 

DRAGCLIC, S.L. B65001893 241,98 AOC:113219758 Programa informàtic de gestió policial 
DRAG. Quota mensual 
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GRUES ALT MARESME SL B60676988 5.254,13 AOC:114007933 SERVEIS DE GRÚA NOVEMBRE 
SEGONS DETALL ADJUNT 

GRUES ALT MARESME SL B60676988 4.329,08 SERVEIS DE GRÚA DESEMBRE. FRA 2021000248 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO LAMPISTERIA FDEZ. 

- 1.967,46 AOC:114843335 climatització 2 aules escola bressol El 
Palauet segons pressupost 108/21 

  
103.633,04 

 
Les factures i documents justificatius han estat conformats pels tècnics responsables, 
manifestant que es tracta d’obres, serveis o subministraments efectivament realitzats, 
 
En l’expedient consten les memòries subscrites pels tècnics responsables, de 
conformitat amb allò que disposa l’article 30 de les Bases d’execució del pressupost. 
 
Fonaments de dret: 
 
La normativa aplicable ve determinada per: 
 
- Text refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març.  
- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora d’Hisendes Locals, article 60.2. 
- Bases d’execució del pressupost per l’exercici 2022, article 30. 
 
Vist l’informe de l’interventora accidental núm. 56/2022, amb resultat d’objecció fiscal 
suspensiva, per tractar-se de despeses que es van realitzar incomplint article 216.2.a 
del TRLHL. 
 
Atès que es tracta de despeses efectivament realitzades pels tercers proveïdors de les 
obres, serveis o subministraments, i per tal d’evitar un enriquiment injust de 
l’Administració. 
 
De conformitat amb allò previst en l’article 217.2 del TRLHL, 
 
S’aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb el resultat de la 
votació següent: 
 
Vots a favor (13): Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna Maria Casas 
Donadeu, Jordi Castellà Andrés, Gemma Bosch Alsina i Andreu Graupera Giménez. 
Vots en contra (3): Miguel Borrego González, Marián Gómez Téllez i Josep Antoni 
Massagué Muntada. 
Abstencions (1): Adrià Donadeu Martínez (absent en el moment de la votació art. 100.1 
ROF).  
 
 
Primer.- Resoldre la discrepància i aixecar l’objecció fiscal formulada per l’Interventora, 
de conformitat amb allò previst en l’article 217.2 TRLHL. 
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Segon.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
realitzades per l’Ajuntament de Canet de Mar en l’exercici 2021 i anteriors sense 
consignació pressupostària adequada i suficient, pendents d’aplicació al pressupost, per 
un import total de 103.633,04 euros, que comprèn les següents operacions, amb el detall 
contingut en la relació següent: 
 

Nom terc. tercer Import Text lliure 

BLEY ESMATGES, ROSA Mª - 160,00 RAMS DIFUNTS I PREMI RAIMON BONAL . 
ENTRA2021/11727 

MARSAL EQUIPOS NAUTICOS SL B66506940 228,71 Rect. 1 513754 / AOC:109780769 JOC DE BANDERES 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO LAMPISTERIA FDEZ. 

- 673,82 AOC:115479600 treballs de manteniment desembre 
2020 / AD220200015725 

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S..A. A41810920 168,67 AOC:113401461 Consumo de Aquaservice 20 L. ( Nº 
Contrato: 3||107968 Nombre: AJ CANET DE MAR 
(SECRETARIA) Dirección: AMPL 

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S..A. A41810920 143,99 AOC:CONSUM DE AQUASERVICE 20L. 

VODAFONES ESPAÑA S.A. A80907397 17,39 AOC:113679044 Total sevicio 

VODAFONES ESPAÑA S.A. A80907397 645,96 AOC:113679619 Total sevicio 

TELEFONICA DE ESPAÑA SA A82018474 1.837,45 AOC:115199641 FACTURACION CONCERTADA 
FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 
064448001 - Periodo regular de cuotas:

CORREOS Y TELEGRAFOS SA A83052407 1.035,78 AOC:115782618 SERVEI DE CORREU 
AJUNTAMENT

MANJARIN ALBERT, FCO. JAVIER - 1.166,72 AOC:114016558 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / 
ARTICULO 3 RD 1373/03 (PERCEPCIONES NO 
ARANCELARIAS ART 3) / APELACION RECURS

MANJARIN ALBERT, FCO. JAVIER - 496,37 AOC:114334267 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / 
ARTICULO 3 RD 1373/03 (PERCEPCIONES NO 
ARANCELARIAS ART 3) / DERECHOS JUICIO

MANJARIN ALBERT, FCO. JAVIER - 80,20 AOC:114334718 COPIAS (ART 85 RD 1373/03) / 
ARTICULO 3 RD 1373/03 (PERCEPCIONES NO 
ARANCELARIAS ART 3) / DERECHOS JUICIO

CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME 

P5800008D 13.535,35 LIQ. PROVISIONAL APORTACIÓ MUNICIPAL 2021 
ENTRA 3366 

ORGANISME AUTONOM LOCAL DE 
GESTIO TRIBUTARIA ORGT 

P5800016G 26.759,34 SERVEI RECAPTACIÓ DEL MES DE NOVEMBRE 
2021 

SAFETY WORK S.L. B55637367 41,96 AOC:116493443 PER LA PRESTACIÓ 
D'ASSISTÈNCIA MEDICA, REALITZ.PROVES 
COVID-19

MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. B35664879 375,00 AOC:113090720 Servicio Integral de Control Horario / 
AD 2810 

MHP SERVICIOS DE CONTROL S.L. B35664879 375,00 AOC:115317523 Servicio Integral de Control Horario / 
AD 2810 

INGENS NETWORKS, S.L. B63386684 145,20 AOC:114070437 Serveis Sonicwall mes de Desembre 
2021

INGENS NETWORKS, S.L. B63386684 103,89 AOC:114070438 Contracte SecureAssist mes de 
Desembre 2021

VALORADATA SL B59100453 180,52 AOC:116353162 SERVEI DE RECOLLIDA I 
CUSTODIA SEGURA DE DADES. CONTRATO 
Nª262303   01/12/21 

MATERIALS JUSTA, S.L. B65864209 2.426,35 AOC:114719916 PRESSUPOST A/2100470 
26/11/2021 ALB A/2105941 02/12/2021 ADOQUÍ 
12X12/8 PEDRA FLAMEJADA ST VICENÇ AD 22021

GRAU MAQUINARIA I SERVEI 
INTEGRAL S.A. 

A58486739 217,23 AOC:107372930 COMPROBAR Y REPARAR LA 
INSTALACION DE LA PLATAFORMA ELEVADORA / 
2PT ECOLOGIC 4R -  BASTIDOR : VINUB6211DCJ
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EUROPE PROFESSIONAL TOOLS, 
S.L. 

B55162168 380,71 AOC:107858111 2748-SELLANTE BUTILICO 
PARA""IB AUTORIZADO ANNA FLORES AREA 
OBRES I SERVEIS 

FUSTES EST, S.A. A58193418 153,34 AOC:108441539 eMEL BLANC ALPI W1100 ST9 G7 
2800X2070X19 / CANTELL PVC S/C BLANC ALPI 
W1100 ST9 G5 5B03 22X0,8 / SECCIONA

SANTIAGO CALVO, Mª JESUS - 919,72 MAT. DIVERS PINTURA 

FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO LAMPISTERIA FDEZ. 

- 2.053,37 AOC:115479601 substitució d'equip AAC a oficines de 
benestar social de Canet      de Mar segons pressupost 
95/20     / A 

CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME 

P5800008D 534,03 Liq.corresponent a la revisió de preus de gener, febrer 
i març de 2020 per la prestació del sevei deixalleria 
servei

EXCAVACIONS GERMANS CASAS, 
S.L. 

B08873473 196,02 AOC:113111652 Transport i subministrament de 6 
saques de grava reciclada mixte 16/40, amb marcatge 
/ COMMENT|CE, descarr 

JUAN PEDRERO E HIJOS S.L. B59942870 242,00 AOC:115918488 TRASLLAT MAQUINA ELEVADORA 
A PASSEIG MARITIM 

CREU ROJA CATALUNYA Q2866001G 323,20 AOC:113278655 SSPP- CANTADA D'HAVANERES 
2020

CONSELL DE COL·LEGIS 
VETERINARIS DE CATALUNYA 

Q5856091C 1.009,32 AOC:114502942 QUOTA CONVENI GESTIO CENS 
MUNICIPAL 2021Periode: desembre 21 /  22 / QUOTA 
AIAC 2021Inclos conveni cens(Pa 

BARCELONA BUS, SL B08405268 3.789,88 AOC:113298477 SERV. MPAL. DE TRANSPORT 
CANET- ST.CEBRIA-ST.POL-CALELLA (nov-21) ( 
IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL SERVEI

BARCELONA BUS, SL B08405268 13.832,24 AOC:113431654 SERV. MPAL. DE TRANSPORT 
CANET- ST.CEBRIA-ST.POL-CALELLA (regularització 
2020)

BARCELONA BUS, SL B08405268 3.789,89 AOC:115192938 SERV. MPAL. DE TRANSPORT 
CANET- ST.CEBRIA-ST.POL-CALELLA (desembre-
21) ( IMPORT SUBVENCIO EXPLOTACIO DEL S

ACTURA 12, S.L. B65758427 326,70 AOC:114938419 Sessió contes i titelles EL QUART REI 
MAG

MUNRABA MICHALEWICZ, LAURA - 121,00 AOC:114778681 Indians 11/12/21 ( Identificador del 
objeto facturado: 2021;  ) / Modernisme i Vitralls 
19/12/21 ( Identif

JOVER NOGUERA, MIRIAM - 60,50 RUTA MODERNISTA DIA 16 DESEMBRE. exp.5232 
entra 2021/13740

JOVER NOGUERA, MIRIAM - 60,50 VISITA MODERNISTA AMB MUSEU. 12-nov. 
EXP.5232 ENTRA 2021/13740 

IMPRENTA GRAUPERA MEDINA SL B62843834 311,50 AOC:109522316 PLAFONS format 120x30cm imprès 1 
cara, foam 10mm ------- AD220210009280 

TESCOM TELECOM SL B66927518 181,50 AOC:113343691 Manteniment preventiu integral Nov 
21

EN ANTENA PRODUCCIONS, S.L. B62608229 41,14 AOC:113879024 ENACAST STREAMER. RÀDIO 
CANET DE MAR AD 2291 desembre 21 

EN ANTENA PRODUCCIONS, S.L. B62608229 192,63 AOC:113879872 ENACAST. RADIO CANET. WEB, 
STREAMING, PODCAST. RC 283.  desembre 21 

MENDEZ JIMENEZ, JAVIER - 752,00 AOC:115425960 Tasques de tècnic a Ràdio Canet al 
CANET EN JOC i en programes col·laboradors - 
DESEMBRE

GRAO RUIZ, DANIEL ENRIQUE - 1.481,58 OAC:115569750 INFORMATIUS I ONA MARESME 
/DESPESES DEVERSES DES-21 

GRUES ALT MARESME SL B60676988 6.592,78 AOC:109433087 SERVEIS DE GRUA SETEMBRE 
SEGONS ARXIU ADJUNT 

GRUES ALT MARESME SL B60676988 3.679,94 AOC:111577163 SERVEIS DE GRUA MES OCTUBRE 
SEGONS DETALL ADJUNT 

DRAGCLIC, S.L. B65001893 241,98 AOC:113219758 Programa informàtic de gestió policial 
DRAG. Quota mensual 

GRUES ALT MARESME SL B60676988 5.254,13 AOC:114007933 SERVEIS DE GRÚA NOVEMBRE 
SEGONS DETALL ADJUNT 

GRUES ALT MARESME SL B60676988 4.329,08 SERVEIS DE GRÚA DESEMBRE. FRA 2021000248 
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FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 
ANTONIO LAMPISTERIA FDEZ. 

- 1.967,46 AOC:114843335 climatització 2 aules escola bressol El 
Palauet segons pressupost 108/21 

  
103.633,04 

 

Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a l’annex de la relació 
de factures extrajudicials per un import total de 103.633,04 euros amb càrrec a les 
diferents aplicacions pressupostàries relacionades.  
 
Quart.- Condicionar el present acord a l’aprovació definitiva de la modificació del 
pressupost 14/2022 expedient 1627/2022 1443. 
 
Cinquè.- Comunicar els acords al departament d’Intervenció, als efectes oportuns. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=3542 

 
9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 11/2022 DE TRANSFERÈNCIA 
DE CRÈDIT 
 
Fets: 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i els articles 
10, 11 i 12 de les Bases d’execució del pressupost vigent en aquest exercici. 
 
Vist l’expedient núm. 11/2022, de modificació de crèdits en la modalitat de suplement de 
crèdit. 
 
Vist l’informe favorable de la Interventora accidental núm 2022CPER000006 de data 14 
d’abril de 2022. 
 
S’aprova per unanimitat dels 16 membres presents en el moment de la votació de la 
Corporació dels 17 que integren el nombre legal de membres de la Corporació, absent 
en el moment de la votació, conformement al que disposa l’article 100.1 ROF, és 
computat com a abstenció. 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient de modificació de crèdits, en la modalitat 
de suplement de crèdit, núm. 11/2022, amb el següent detall: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES   
ALTES    
Aplicació  Descripció    
31 33310 63200 REFORMA EQUIPAMENTS- ODEON        238.110,92 €

      TOTAL 238.110,92 € 
 
PRESSUPOST DE DESPESES   
BAIXES PER ANUL·LACIÓ    
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Aplicació  Descripció    
52 34200 63201 ARRANJAMENT TANCAMENT PISTA HOCKEY        31.658,45 €
40 23100 63200 REHABILITACIÓ TEULADA F. ELS GARROFERS 24.337,47 €
20 15320 61902 INVERSIÓ REPOSICIÓ C. CLAUSELL 182.115,00 €

      TOTAL 238.110,92 € 
 
Segon.- Que el present expedient de modificació de crèdits que s’aprova 
provisionalment sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, previ anunci 
en el Butlletí Oficial de la Provincia i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, durant el qual 
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, en 
compliment del que disposa l’article 177.2 en relació amb l’article 169.1 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Tercer.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord d’aprovació provisional 
s’entendrà elevat a definitu; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
  
Quart.- Aquest expedient una vegada aprovat en ferm, s’haurà d’introduir a la 
comptabilitat de l’Ajuntament de Canet de Mar amb els ajustaments derivats de 
l’esmentat expedient, sense perjudici de les modificacions en les codificacions de les 
partides a conseqüència de coincidències amb partides existents i variacions de la 
codificació orgànica.  
 
Cinquè.- Una còpia d’aquest expedient haurà d’estar a disposició del públic, a efectes 
informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.   
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=3729 

 
MOCIONS POLÍTIQUES 

 
10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR, AMB 
L’ADHESIÓ D’ERC  I CANETENCS INDEPENDENTS, PER INSTAR AL GOVERN 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER VALORAR LA INCORPORACIÓ DE 
LA DIADA DE SANT JORDI, LA DIADA DE LA Mª DE DÉU DE MONTSERRAT I DE 
L’1 D’OCTUBRE, AL CALENDARI FESTIU LABORAL DE CATALUNYA PER A 
L’ANY 2023. 
 
Es fa constar que en data 23 de març de 2022, registre d’entrada 2022/3077, el Grup 
Municipal Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR, PER INSTAR AL 
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER VALORAR LA 
INCORPORACIÓ DE LA DIADA DE SANT JORDI, LA DIADA DE LA Mª DE DÉU DE 
MONTSERRAT I DE L’1 D’OCTUBRE, AL CALENDARI FESTIU LABORAL DE 
CATALUNYA PER A L’ANY 2023. 
 
Fets 
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D’acord amb l'article 170 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, on s’estableix que la 
Generalitat de Catalunya és competent per elaborar el calendari oficial de festes 
laborals de Catalunya, d’acord amb les limitacions que estableix l'article 37 del Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
l'Estatut dels treballadors, on determina les següents condicions: 
 
A) Un màxim de 14 festius laborals retribuïts a l’any. 
B) 4 festius estatals obligatoris (25 de desembre, 1 de gener, 1 de maig i 12 

d’octubre). 
C) 2 festius locals decidits pels ajuntaments. 
D) Les comunitats autònomes, dintre del límit màxim de 14 l’any, podran senyalar 

aquelles que per tradició li siguin pròpies, substituint les d’àmbit estatal que siguin 
determinades reglamentàriament. 

 
(Amb un total de 8 festius, de lliure substitució: com per exemple la Pasqua granada el 
6/6, l’Assumpció el 15/8, La Constitució el 6/12 i La Immaculada Concepció el 8/12). 
 
I és en virtut d’aquesta competència, que aquest grup municipal insta al govern de la 
Generalitat de Catalunya a valorar la possibilitat d’incorporar al calendari festiu per al 
2023, les següents diades, en substitució d’altres menys significades per Catalunya: 
 
1.- La diada de Sant Jordi: 
 
Diada per excel·lència de la llengua i cultura catalana; símbol de germandat cultural, 
històricament celebrada arreu dels països catalans i l’Aragó. Símbol d’amor al país, a 
les nostres dones, mares, àvies i germanes. Patró de Catalunya i màxima distinció 
amb la Creu de Sant Jordi per a la ciutadania i les entitats. 
 
Venerat des del segle X pels Comtes i reis catalans com Borrell II, Pere el Catòlic o 
Jaume I el conqueridor, i aprovada com a festivitat des de l’any 1456 per les Corts 
Catalanes de Barcelona, amb el rei Alfons el magnànim. Tenint present, que encara 
avui, són conservades a la capella de Sant Jordi, del Palau de la Generalitat, dos 
fragments ossis del Sant. 
 
Celebració abolida com a conseqüència dels decrets de Nova Planta de 1707 a l’Aragó 
i València, i a partir de 1716 a Catalunya. Festivitat oficialment recuperada només a 
l’Aragó el 10 d’abril de 1978, en la restauració de la Diputació General d’Aragó. I 
pendent encara avui de recuperació al Principat de Catalunya, País Valencià i les Illes 
Balears, després de més de 306 anys. 
 
2.- La diada de la Mare de Déu de Montserrat: 
 
Verge trobada, segons les cròniques populars, per uns pastors l’any 880, a l'interior 
d'una cova a la muntanya de Montserrat. Interpretant-se pel bisbe, com un desig de la 
Mare de Déu, per romandre al lloc on se l'havia trobat i ordenant així, la construcció de 
l'ermita de Santa Maria, origen de l'actual Monestir de Montserrat. La seva imatge 
actual però, correspon al segle XII, havent-se perdut la primigènia. 
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L'11 de setembre de 1881, el Papa Lleó XIII va declarar la Mare de Déu de Montserrat 
com a patrona oficial de Catalunya per la seva generalitzada devoció i veneració al 
poble català. Se li concedí també el privilegi de tenir missa i oficis propis. 
 
La Mare de Déu de Montserrat, fou alhora un símbol de catalanisme i de renaixença 
cultural i política catalana al segle XIX, bressol de llibertats democràtiques, durant els 
anys foscos de la dictadura i transició al Monestir de Montserrat. Patrona que encara 
avui està mancada d’una celebració festiva laboral, després de més de 141 anys des 
de que va ser anomenada patrona i 1142 de la seva descoberta. 
 
3.- Diada de l’1 d’Octubre 
 
La diada de l’1 d’Octubre, fou una diada antològica i un símbol d’emancipació nacional, 
que passarà a la nostra història contemporània per la celebració d’un referèndum 
d’autodeterminació, d’acord amb el dret internacional, promogut pel govern i el 
Parlament de Catalunya, que va comptar amb la participació de 2.286.217 ciutadans, 
amb un vot massiu a favor de la independència de Catalunya, del 90,18%. 
 
Tot i la repressió per terra mar i aire de l’Estat espanyol, que va causar amb la seva 
acció desproporcionada més de 1.000 ferits, durant aquesta diada, per impedir el dret 
legítim de la nació catalana, d’autodeterminar-se de forma pacífica, ordenada i 
democràtica. 
 
Diada que mereix ser recordada i celebrada en els propers anys, en homenatge de la 
llibertat, el coratge i l’obstinació del poble català per esdevenir democràticament un 
estat lliure d’Europa i el món. 
 
S’aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb el resultat de la 
votació següent: 
 
Vots a favor (14): Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta 
Revoltós Vaquer, M. Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Anna Maria Casas 
Donadeu, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi Castellà Andrés, Gemma Bosch 
Alsina i Andreu Graupera Giménez. 
Vots en contra (0):  
Abstencions (3): Miguel Borrego González, Marián Gómez Téllez i Adrià Donadeu 
Martínez (absent en el moment de la votació art. 100.1 ROF).  
 
 
Primer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, a valorar la incorporació de la 
diada de Sant Jordi, la diada de la Mª de Déu de Montserrat i la diada de l’1 d’Octubre, 
al calendari festiu laboral de Catalunya per a l’any 2023. 
 
En substitució d’aquelles festivitats estatals menys identificades amb la nostra història 
i cultura actuals, tal i com permet l’article 170 de l’Estatut de Catalunya i de l’article 
37 de l’Estatut dels treballadors RDL 2/2015. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=4190 
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11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC, AMB EL SUPORT DE CANETENCS 
INDEPENDENTS, PSC, JUNTS PER CANET, PRIMÀRIES CANET DE MAR I CANET 
I TU PER A DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L’EXCLUSIÓ  FINANCERA 
 
Es fa constar que en data 28 de març de 2022, registre d’entrada 2022/135, el Grup 
Municipal Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ PER A DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L’EXCLUSIÓ 
FINANCERA 
 
En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als seus 
clients, han tancat oficines i suprimit serveis de caixers automàtics. 
 
Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona part de 
la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament les 
noves tecnologies els allunya de la inclusió financera. L’atenció personal ha estat 
sempre garantia de confiança i bon servei en un àmbit tan sensible i que afecta a la 
quotidianitat d’una part de la nostra societat a la que cal facilitar el màxim possible el 
seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les entitats bancàries hagin reduït a la meitat 
el número d’oficines d’atenció personal, ha deixat bona part d’aquesta franja de població 
sense atenció. En la majoria de casos, a més, la supressió de l’oficina ha anat 
acompanyada també de la desaparició del servei de caixer automàtic. 
   
I, d’altra banda, cal assenyalar que aquest risc d’exclusió financera va més enllà de la 
gent gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més 
poblades, però que les entitats financeres no han prioritzat, l’accés als serveis financers 
cada vegada ha anat empitjorant. 
 
A tot l’exposat, s’ha d’afegir l’increment desmesurat de comissions cobrades per les 
entitats a canvi d’un servei de menys qualitat. S’estan cobrant les mateixes comissions 
per gestions que els propis clients estan realitzant a través de la banca electrònica. I en 
cara més: en molts casos, el fet d’establir comissions si no s’arriba a un mínim 
d’ingressos mensuals, castiga als col·lectius més vulnerables i representa una abús de 
posició de força atès que no és possible cobrar cap prestació, salari o ajut sense 
disposar d’un compte bancari. 
 
La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies 
entitats financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la 
gestió de la seva activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de 
falta d’empara de persones i territoris. 
 
Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La 
manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint 
multifactorial. La falta d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i socials, 
d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc.,tots ells són factors que incideixen 
negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa digital, no de coneixement i 
formació sinó simplement d’accés territorial a les noves tecnologies. 
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Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I hi 
ha factors socials, formatius i d’acompanyament en què les administracions poden 
ajudar a pal·liar la situació. Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa per a 
protegir a les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o 
senzillament per la falta d’equitat territorial en la implantació d’aquests serveis. 
 
Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que 
no han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la seva 
gestió. 
 
Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels serveis 
bancaris bàsics per a tothom.  
 
S’aprova per unanimitat dels 15 membres presents en el moment de la votació de la 
Corporació dels 17 que integren el nombre legal de membres de la Corporació. 
 
El regidor, el Sr. Adrià Donadeu Martínez, i la regidora, la Sra. Raquel Serra Lerga, 
presenten problemes puntuals de connexió a la sessió i en el moment de la votació 
d’aquest punt no el poden expressar personalment. Tenint en compte que el vot és 
personal i indelegable (art. 99.5 ROF) i que ambdós membres no estan connectats en 
el moment de la votació, perquè el puguin expressar, personalment, conformement al 
que disposa l’article 100.1 ROF, són computats com a abstenció. 
 
Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de Canet de Mar per la situació 
d’exclusió financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre 
territori. 
 
Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir 
beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les 
seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta 
exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la responsabilitat 
social corporativa envers els seus clients i el territori on viuen. 
 
Denunciar la política de les entitats bancàries a l’hora d’establir les comissions per a la 
prestació dels seus serveis i actuar per tal d’assegurar que no es produeixen situacions 
d’abús de posició de força que afectin als clients i , sobretot, als col·lectius més 
vulnerables (pensionistes, persones en risc d’exclusió, etc.) 
 
Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l’àmbit 
financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant 
en l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació. 
 
Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats 
financeres tant del Real Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors i usuaris per 
fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per 
a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer. 
L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran, especialment de manera presencial, 
ampliar els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats de la gent 
gran. 
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Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una 
Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc 
d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text de 
la proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través 
de la creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest 
servei bàsic ha d’estar finançat amb diners públics, ni amb la repercussió del cost als 
clients. 
 
Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que 
presentin, tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=4965 

 
12.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR, AMB EL 
SUPORT DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, JUNTS PER CANET, LA CUP I 
CANET I TU I CANETENCS INDEPENDENTS, PER INSTAR AL GOVERN DE 
L’ESTAT ESPANYOL A RESPECTAR I FACILITAR EL DRET A LA LLIURE 
DETERMINACIÓ DEL SÀHARA OCCIDENTAL. 
 
Es fa constar que en data 6 d’abril de 2022, registre d’entrada 2022/3724, el Grup 
Municipal Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es transcriu a continuació: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR, PER INSTAR AL 
GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL A RESPECTAR I FACILITAR EL DRET A LA 
LLIURE DETERMINACIÓ DEL SÀHARA OCCIDENTAL. 
 
Fets: 
 
El 6 novembre de 1975, coincidint amb els últims dies del Dictador genocida Francisco 
Franco, amb mandat interí de Juan Carols I, el règim franquista abandonà la custòdia 
de les fronteres del Sàhara Occidental, facilitant l'ocupació civil i després militar 
d'aquest territori pel Marroc i Mauritània. L’esmentada ocupació va donar lloc a la 
formació d’un exercit d’autodefensa autòcton contrari a l’ocupació, anomenat Front 
Popular per l'Alliberament, conegut popularment com (Front Polisari). A partir de 1979, 
amb la retirada de Mauritània, va passar el Marroc a ser l'única potencia ocupant. En 
l’actualitat després de l'estabilització dels fronts i l'alt al foc, el Marroc controla civil i 
militarment les 2/3 parts d'aquest territori. 
 
També cal esmentar que el Territori del Sàhara Occidental, està considerat com un 
territori “Pendent de Descolonització” des de la Resolució 1956 (XVIII), de 
l'Assemblea General de Nacions Unides, d'11 de desembre de 1963, ja durant 
l’ocupació colonial espanyola. 
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En conseqüència, té reconegut per les Nacions Unides, l'exercici del dret de lliure 
determinació, recollit a l’article 1.2 de la Carta fundacional de les Nacions Unides i, 
també a l'article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, (Resolució 
2200 de l’Assemblea General de les Nacions Unides), on Espanya i el Marroc en 
formen part, i per la qual cosa, tenen l’obligació de respectar i facilitar aquest dret. 
 
I així ho van entendre les parts en conflicte (el Marroc i el Front Polisari) i el Consell de 
Seguretat de Nacions Unides amb motiu de l'aprovació del Pla de Pau (Resolució 690 
del Consell de Seguretat, de 29 d'abril de 1991), que incloïa la celebració d’un 
referèndum al Sàhara Occidental, amb el suport i control de les Nacions Unides 
(MINURSO), que no s’ha arribat a realitzar, per la manca de col·laboració del Marroc. 
 
El fracàs del Pla de Pau (al no dur-se a terme el referèndum) i els successius intents 
de reconducció del procés de descolonització del Sàhara Occidental, han donat pas a 
la consolidació de l'ocupació pel Marroc, de la part del territori sota el seu control. 
 
Aquesta situació ha vingut acompanyada de la colonització efectiva del territori, 
incentivant el desplaçament de població marroquina al Sàhara Occidental. I alhora 
impedint el retorn de la majoria de població autòctona sahrauí, que va abandonar el 
territori, com a població refugiada entre 1975 i 1976. Propiciant una situació de 
minorització ètnica al seu propi territori, que posen en perill la llengua, la cultura, les 
tradicions i els drets dels sahrauís en el territori del Sàhara Occidental ocupat. 
 
Mentrestant, des de novembre de 2020, un context de manca de solucions al conflicte, 
han donat lloc a una represa d'hostilitats entre el Front Polisari i les forces armades 
marroquines, amb pèrdua de vides humanes. 
 
L’actual situació jurídic-política del Marroc al Sàhara Occidental, és de “Potència 
Ocupant”, obtinguda per “Dret de Guerra o Conquesta”, per violació del principi de 
prohibició de l'ús de la força armada i en aplicació dels Convenis de Ginebra de 1949, 
en concret el Quart Conveni i el Protocol I. 
 
És per això, que Nacions Unides consideren encara avui, que l’estat Espanyol 
continua sent la potència administradora del Sàhara Occidental i el Marroc el país 
ocupant. En tant no es dugui a terme el referèndum que culmini el procés de 
descolonització. I per això no pot desvincular-se de la seva responsabilitat històrica; al 
contrari, ha d'adoptar les mesures necessàries per a aconseguir la independència del 
Sàhara Occidental, de la dominació colonial. Espanya té les obligacions recollides en 
l'article 73 de la Carta de les Nacions Unides, que estableixen que: 
 
- “Els membres de les Nacions Unides que tinguin o assumeixin la 
responsabilitat d'administrar territoris, els pobles dels quals no hagin 
aconseguit encara la plenitud del govern propi, reconeixen el principi que els 
interessos dels habitants d'aquests territoris estan per sobre de tot, accepten 
com un encàrrec sagrat, l'obligació de promoure en tot el possible, dins del 
sistema de pau i de seguretat internacionals, establert per aquesta Carta, el 
benestar dels habitants d'aquests territoris; i així mateix s'obliguen a: 
 
– Assegurar, amb el degut respecte, la cultura dels pobles respectius, el seu 
desenvolupament polític, econòmic, social i educatiu, el just tractament 
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d'aquests pobles i la seva protecció contra tot abús. 
 
– També a desenvolupar el govern propi, a tenir degudament en compte les 
aspiracions polítiques dels pobles, i a ajudar-los en el desenvolupament 
progressiu de les seves lliures institucions polítiques, d'acord amb les 
circumstàncies especials de cada territori, dels seus pobles i dels seus diferents 
graus de desenvolupament. 
 
– I a Promoure la pau i la seguretat internacional…” 
 
S’aprova per majoria absoluta dels membres de la Corporació, amb el resultat de la 
votació següent: 
 
Vots a favor (13): Blanca Arbell Brugarola, Pere Xirau i Espàrrech, Lluís Llovet Bayer, 
Josep M. Masvidal Serra, Rosabel Madrid Cámara, M. Assumpta Revoltós Vaquer, M. 
Àngels Isart Falceto, Josep Tenas Soler, Josep Antoni Massagué Muntada, Jordi 
Castellà Andrés, Gemma Bosch Alsina i Andreu Graupera Giménez i Anna Maria Casas 
Donadeu. 
Vots en contra (0): 
Abstencions (4): Miguel Borrego González, Marián Gómez Téllez, Raquel Serra Lerga, 
I Adrià Donadeu Martínez (els dos últims absents en el moment de la votació art. 100.1 
ROF).  
 
 
Primer i únic.- el Grup Municipal de Primàries Canet de mar, insta al govern de l’estat 
Espanyol a respectar i facilitar, el dret a la lliure determinació del Sàhara Occidental, 
tal i com estableixen els acords de Pau i les resolucions de les Nacions Unides. 
 
I finalment, convidar al Regne del Marroc, a fer el mateix, en benefici mutu i de la pau, 
progrés i cooperació internacional, entre tots els pobles del món. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=5717 

 
13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PRIMÀRIES CANET DE MAR, PER INSTAR 
ALS DIPUTATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, A RETIRAR O VOTAR 
CONTRA LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 21.1 DE LA LLEI DE POLÍTICA 
LINGÜÍSTICA, QUE POSA EN PERILL LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN CATALÀ. 
 
Es fa constar que en data 7 d’abril de 2022, registre d’entrada 2022/3776, el Grup 
Municipal Primàries Canet de Mar va entrar a l’Ajuntament de Canet de Mar, la moció 
que es sotmet a aprovació. 
 
No s’aprova aquesta moció política, amb el resultat de la votació següent: 
 
Vots a favor (5):, Pere Xirau i Espàrrech, Josep M. Masvidal Serra, M. Àngels Isart 
Falceto, Jordi Castellà Andrés i Gemma Bosch Alsina. 
Vots en contra (9): Blanca Arbell Brugarola, Lluís Llovet Bayer, Rosabel Madrid 
Cámara, Raquel Serra Lerga, M. Assumpta Revoltós Vaquer, Josep Tenas Soler, Miguel 
Borrego González, Marián Gómez Téllez i Josep Antoni Massagué Muntada. 
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Abstencions (3): Anna Maria Casas Donadeu, Adrià Donadeu Martínez (absent en el 
moment de la votació art. 100.1 ROF) i Andreu Graupera Giménez.  
 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=6598 

 
Es fa constar que el resultat exacte de la votació és el que consta en aquesta acta, pel 
cas que presenti dubtes en relació amb l’expressat verbalment en la sessió enregistrada, 
no havent estat aprovada la moció política amb 5 vots a favor. 
 

 
DONAR COMPTE AL PLE 
 
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I RESOLUCIONS DE LES 
REGIDORIES DELS NÚMEROS 241/2022, DE 12 DE FEBRER, FINS AL 662/2022, 
D’1 D’ABRIL 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7250 

 
15.- DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, 
CORRESPONENTS A LES SESSIONS NÚMERO 7 A 15 DE 2022 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7279 

 
16.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 723/2022, D’11 
D’ABRIL (ALCALDIA ACCIDENTAL). 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7467 

 
17.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L'EXERCICI 2021. 
 
Vist el Decret d’Alcaldia RES2022/746, de 14 d’abril, en relació a l’aprovació de la 
Liquidació de l’exercici pressupostari 2021 de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7505 

 
18.- DONAR COMPTE DE LA DEPURACIÓ DE SALDOS COMPTABLES 
CORRESPONENTS A INGRESSOS GESTIONATS PER L'ORGT 
 
Vist el Decret d’Alcaldia RES2022/741, de 13 d’abril, en relació a la depuració dels 
saldos comptables corresponents a ingressos gestionats per l’ORGT de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
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https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7655 

 
19.-  DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT DE REMETRE INFORMACIÓ SOBRE 
ELS PLANS PRESSUPOSTARIS A MITJÀ TERMINI (2023-2025) 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’ 
Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix en l’article 6 l’obligació de 
remetre informació sobre els Plans Pressupostaris a mitjà termini, recollits en l’article 29 
de la Llei Orgànica 2/2012, en els quals s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de 
les Entitats Locals i a través dels quals es garantirà una programació pressupostària  
coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i de conformitat 
amb la regla de la despesa. 
 
La remissió, conforme l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s’efectuarà per mitjans  
electrònics i mitjançant signatura electrònica. 
 
La formulació dels Plans Pressupostaris 2023-2025 de l’Ajuntament de Canet de Mar 
s’ha realitzat conforme els paràmetres i formularis del model ordinari establert en la 
normativa i documentació abans esmentada.  
 
D’acord amb el que proposa l’alcaldessa al decret d’Alcaldia 2022/445 de data 10 de 
març de 2022 el Pla Pressupostari 2023-2025 incorpora les previsions que consten al 
pressupost definitivament aprovat per a l’exercici 2022, per als anys 2022, 2023, 2024 i 
2025. 
 
En virtut de les atribucions que l’article 22.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local atribueix al Ple de la corporació, proposo l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per la intervenció 
sobre el compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent a la formulació dels Plans Pressupostaris 2023-2025. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7693 

 
20.- DONAR COMPTE DEL REQUERIMENT D’INFORMACIÓ A SOCIEDAD 
GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SA PER PODER REALITZAR L’ESTUDI 
ECONÒMIC DE L’INCREMENT DE TARIFES D’AIGUA PROPOSAT 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia RES2022/635, de 31 de març de 2022, en relació 
amb el requeriment a la Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A de documentació 
per l’aprovació de les tarifes d’aigua. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7769 
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21.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ AMB OBJECCIONS 
FISCALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2021, PER A LA SEVA REMISSIÓ A 
SINDICATURA ABANS DEL 30.04.2022. 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7809 

 
Els punts 14 a 21 de l’ordre del dia (DONAR COMPTE) s’indiquen, succintament, i estan 
desenvolupats, en detall, en l’expedient corresponent a aquesta sessió, així com es 
poden consultar les respectives resolucions en el Llibre de Decrets. 
 
A petició expressa de la intervenció, s’informa en la pròpia sessió del Ple de l’informe 
resum anual de l’Ajuntament de Canet de Mar dels resultats del control intern, que 
s’estableix a l’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, de 
l’exercici 2021. L’expedient de la sessió conté l’informe emès per la interventora. 
 
Informe: 59/2022 
Identificació de l’expedient: 1752/2022 1393   
Assumpte: Control Intern 2021 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=7853 

 
22.- MOCIÓ DE JUNTS PER CANET.  
 
L’article 91.4 del ROF disposa: « 4. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de 
los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, 
el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del 
Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el Orden del día que 
acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntes 
 
Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el 
Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la 
votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes 
de este Reglamento». 
 
S’extracta: «[...] Per tot el que ha estat exposat, el grup municipal de Junts per Canet, 
proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Instar la secretària de la Fundació Els Garrofers a fer efectiva, en un termini 
màxim de set dies hàbils, la renúncia de la Sra. [...] notificant-ho al Protectorat. 
 
SEGON.- Instar la presidenta de la Fundació Els Garrofers a adreçar escrit a 
l’Ajuntament per tal que es pugui designar la persona que haurà d’ocupar el càrrec. 
 
TERCER.- Comunicar aquests acords a la Fundació Els Garrofers i al Servei 
d’Associacions i Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya.» 
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Intervencions: 
Les intervencions/manifestacions exactes, com sol·licita el regidor, corresponents a 
aquest punt, es poden consultar directament en l’enllaç següent: 
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=8421 
 
Per tant, per a la consulta exacte, es pot consultar l’enregistrament de la sessió i, 
succintament, s’extreu el següent: 
 
«[...] La senyora alcaldessa dona pas al punt de precs i preguntes. Aquí, doncs, tindríem 
algunes preguntes del Ple passat, moment en que el regidor, el Sr. Josep Antoni 
Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, intervé i diu que 
han passat per urgència i també s’ha passat una moció del seu grup municipal. 
 
La senyora alcaldessa explica que ella ha entès que no era una moció. 
 
El senyor Massagué insisteix. 
 
La senyora alcaldessa explica que des dels serveis jurídics de l’Ajuntament se’ls ha 
explicat. Indica que el que demana hauria de ser un «prec» i que, des de l’Ajuntament, 
s’ha traslladat aquesta petició, aquesta sol·licitud entesa com a «prec», a la Fundació. 
 
El senyor Massagué insisteix en que entén el seu escrit com una «moció» i que si la 
rebutgen a passar per un Ple han de justificar el perquè. Diu que l’únic que se li ha indicat 
és que ho traslladaven a la Fundació. El senyor Massagué insisteix en que demanen 
uns acords i diu: a veure, aviem, si una «moció» no és demanar un acord de ple, ja no 
sap què és. 
 
La senyora alcaldessa tracta d’explicar el punt i indica que se li ha explicat, que ha estat 
traslladat a la Fundació.  
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, comenta 
que tenen un correu del dia anterior al de la sessió del Ple, en el qual es parla de dos 
punts d’urgència, un d’ells és la moció de Junts per Canet i l’altre el canvi de la sessió 
de presencial a telemàtica. Insisteix que és un correu del dia anterior. 
 
La senyora alcaldessa comenta que hi ha hagut una mica «d’embolic».  
 
Indica que no hi ha cap problema, si insisteix el Sr. Massagué, en votar la urgència. La 
senyora alcaldessa insisteix en que la part pràctica d’aquesta moció seria traslladar-ho 
a la Fundació, al Patronat de Garrofers, que son qui han de donar les explicacions.  
 
La senyora alcaldessa anuncia el títol de la «moció» presentada per Junts per Canet, 
que diu, «Instar la Fundació Els Garrofers a tramitar la renúncia d’una patrona municipal 
i comunicar-ho a l’Ajuntament». 
 
Per tant, votem la urgència: 
 
No obté la majoria absoluta necessària (9) perquè sigui ratificada la urgència del punt, 
amb el resultat de la votació següent: 
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A favor (6): Miguel Borrego González, Gemma Bosch Alsina, Jordi Castellà Andrés, 
Marián Gómez Téllez, Andreu Graupera Giménez i Josep Antoni Massagué Muntada. 
 
En contra (10): Anna Maria Casas Donadeu, M. Àngels Isart Falceto, Lluís Llovet Bayer, 
Rosabel Madrid Cámara, Josep Maria Masvidal Serra, M. Assumpta Revoltós Vaquer, 
Raquel Serra Lerga, Josep Tenas Soler, Pere Xirau i Espàrrech i Blanca Arbell Brugarola 
 
Abstenció (1): Adrià Donadeu Martínez (absent de la sessió en el moment de la votació, 
art. 100.1 ROF). 
 
La senyora secretària explica que el moment per votar o ratificar la urgència és ara, al 
Ple, no en un correu electrònic previ, que és utilitzat com a suport, a nivell informatiu, 
però no significa que en el correu ja quedin ratificades i siguin les urgències, sinó que 
és en aquest moment, en el Ple, que s’ha de votar la urgència.  
 
La senyora alcaldessa explica que, com que no s’ha ratificat la urgència del punt, no es 
tira endavant.  
 
El senyor Massagué demana expressament que consti la seva opinió: «El senyor 
Massagué explica que no entén que aquesta moció es porti a Ple com a un punt 
d’urgència; diu que la va presentar correctament en temps i forma i que quan va rebre 
el Decret d’Alcaldia de convocatòria del Ple va veure que no figurava a l’ordre del dia, 
sense que fins a la data, no se’ls ha notificat, tal com estableix la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, ni 
consta a l’expedient del Ple, la resolució de l’Alcaldia que acrediti la motivació prèvia per 
la no-inclusió de l’esmentada moció, fet que poso en coneixement d’aquest Ple i sol·licita 
que consti en acta i demana a la senyora secretària que expedeixi la corresponent 
certificació». [...]» 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Les intervencions relatives a aquest punt es poden consultar a l’enllaç següent:  
https://sessions.canetdemar.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0803900J0.PLENOS.2022042801?ts=8803 

I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
en l’encapçalament d’aquesta acta, la qual estenc com a secretària que he assistit a 
aquesta sessió. 
Canet de Mar, a 6 de maig de 2022. 
 
La secretària,       Vist i plau, alcaldessa 
Laura Garcia Alvarez      Blanca Arbell Brugarola 


